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•خوش آمد گویی  5 -دقیقه

در ابتــدای ایــن ســری از دروس ،از اینکــه بــا مجموعــه جدیــدی از تعالیــم کالم خــدا در جمــع نوجوانــان مــی توانیــد از کالم خــدا

برکتهــای تــازه ای دریافــت کنیــد ابــراز خوشــحالی کنیــد  ،در واقــع در ایــن قســمت اعــام میکنیــد کــه شــما هــم هــر روزه بــه

شــنیدن کالم خــدا و مشــارکت نیــاز داریــد .در حقیقــت ایــن اعــام باعــث میشــود تــا فاصلــه ی بیــن نوجوانــان و شــما کــم شــود
و امنیــت بیشــتر و روابــط صمیمــی تــری میــان شــما ایجــاد شــود .

در ایــن مجموعــه تعالیــم  ،مــا بــر محبــت خــدا تاکیــد خواهیــم کــرد یعنــی محبــت خــدا یــا همــان محبــت حقیقــی و پایــدار و نــوع

و جنــس و کیفیــت آن را خواهیــم شــناخت و درک خواهیــم کــرد کــه چطــور مــا هــم بــا یــاری روح خــدا مــی توانیــم آن محبــت را

بــر خــود و دیگــران جــاری ســازیم.

•گپ و گفت خودمانی  7-5دقیقه
در ایــن زمــان شــما نوجوانــان را بــرای شــروع جلســه تشــویق بــه مشــارکت کنیــد و کوتــاه از هــر کــدام دربــاره خاطراتــی ســوال کنیــد

کــه در ذهــن آنهــا بــر اثــر محبــت شــخص یــا اشــخاصی حــک شــده اســت .

اینطــور بپرســید  :شــما چــه خاطــره ای از ســالهای گذشــته حتــی از دوران کودکــی تــان داریــد کــه هنــوز وقتــی بــه یــادش مــی افتیــد

محبــت آن شــخص از نــو بــرای شــما تداعــی مــی شــود؟

و در ادامه از آنها بخواهید فیلمی ببینند و در مورد آن در دوجمله کوتاه توضیح دهند.

•دیدن کلیپ  4 -دقیقه
کلیپ پخش شود.
ایــن کلیــپ در واقــع انــکار ،پطــرس را نشــان میدهــد و محبــت خــدا کــه بــاز هــم شــامل حــال پطــرس شــد .هــدف از پخــش ایــن
فیلــم و جوابهــای نوجوانــان آمــاده کــردن ذهــن آنهــا بــرای درک محبــت بــی حــد و مــرز خــدا اســت ،کــه بــه واســطه کار مســیح بــر
روی صلیــب بــه کمــال رســید .خــدا بــه واســطه عیســی مســیح الگــوی کاملــی از محبــت را بــرای مــا بــه تصویــر کشــید .بنابرایــن هــر

چــه در شــناخت مســیح عمیــق تــر شــویم ،محبــت خــدا را بیشــتر درک خواهیــم کــرد و بواســطه ایــن شــناخت قــادر خواهیــم بــود
دیگــران را بــا کیفیــت بهتــری محبــت کنیــم.

•از یکدیگر بشنویم(پیش در آمدی بر تعلیم) 8 -دقیقه
 -1بنظر شما محبت حقیقی چه خصوصیاتی دارد؟
-2آیا ما برای محبت کردن به دیگران می بایست حد و مرزی داشته باشیم؟
در نهایت در این مشارکت نوجوانان را به بحث آزاد هدایت کنید .سعی کنید تا پایان جلسه مبحث را باز نگاه دارید

•تعلیم  20 -دقیقه
در مجموع ما انواع مختلفی از محبت را دنیای اطراف خود می بینیم
در کتاب مقدس چند واژه یونانی متفاوت برای محبت به کار رفته است که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد:
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مثــا محبــت بیــن زن و شــوهر :کــه بــر حســب حــواس ،غرایــز و شــهوات طبیعــی مــا تعریــف مــی شــود ،ایــن نــوع محبــت چــون بــر

اســاس دیــده هــا و حــواس مــا هســت پــس مــی توانــد خــود خواهانــه ،دنیــوی و ســطحی باشــد و ایــن نــوع محبــت در شــکل منفــی

خــود بــدل بــه حــرص و شــهوت مــی شــود .یــا مثــا محبــت بیــن دو دوســت :کــه همــه مــا بــا آن آشــنا هســتیم ،محبتــی کــه در
ازای انجــام کاری از طــرف مقابــل اســت «مــا آن شــخص را محبــت خواهیــم کــرد درحالیکــه انتظارداریــم او هــم مــا را محبــت کنــد

و اگــر در ازای محبــت جوابــی دریافــت نشــود باعــث دلخــوری یــا قطــع رابطــه مــی شــود .ایــن محبــت بیشــتر در روابــط دوســتانه
مــا آشــکار اســت.

وامــا آگاپــه :محبــت بــی قیــد و شــرط و بــدون حــد ومــرزی ،کــه مــی توانیــم نمونــه عالــی آن را در انجیــل یوحنــا بــاب  3آیــه 16

مشــاهده کنیــم .محبتــی کــه بــدون توقــع صــورت مــی گیــرد ،و مشــروط بــر پاســخ دریافــت کننــده نمــی باشــد .محبتــی کــه همــواره
پایــدار اســت .محبتــی کــه بدونــه هیــچ توقعــی ابــراز شــده و بــا توجــه بــه اینکــه ،انســان قــادر بــه جبــران ایــن محبــت نیســت یعنــی

محبــت خــدا شــکل و انــدازه و ابــراز شــدنش بــه تمامیــت ،کامــل اســت .ذات خــدا چــون محبــت اســت مــا را محبــت کــرد .محبتــی

بــا شــفقت و مهربانــی ،محبتــی آگاه از همــه شــرایط و ضعــف هــای مــا .محبتــی کــه الهــی و روحانــی اســت .خــدا بــرای محبــت
کــردن هرگــز دچــار هیجــان نشــد ،بلکــه خــدا از روی ذات خــود کــه محبــت بــود تمــام جهــان را بــدون هیــچ چشــم داشــتی محبــت
کرد.

در زمــان عیســی مســیح و حتــی در عصــر حاضــر دنیــا بــه شــدت درگیــر محبــت هــای کاذبــی اســت کــه هــر کــدام در عــوض انجــام

کاری ابــراز میشــود ولــی محبــت مســیح بــر روی صلیــب و نشــان دادن عشــق پدربــا فــدا کــردن پســرش عیســی ،نقطــه اوج محبــت

خــدا را بــه دنیــا نمایــان کــرد.

اما امروز ،ما چطور می توانیم این نمونه از محبت بی قید و شرط خدا را بهتر درک کنیم؟
مســلما بــرای اینکــه بتوانیــم آیــات  30و  31از بــاب  12انجیــل مرقــس را در زندگــی عملــی کنیــم «ایــن آیــات را بخوانیــد» ابتــدا

بایــد شــکل و جنــس و کیفیــت محبــت خــدا را بهتــر بشناســیم تــا در کیفیــت بهتربتوانیــم خــدا ،خــود و همســایه خــود را محبــت
کنیــم .اول قرنتیــان بــاب  13آیــات 1تــا  7را شــمرده قرائــت کنیــد.

بــر اســاس ایــن ایــات مــی توانیــم ویژگــی هــای محبــت خــدا را بهتــر درک کنیــم و بــا الگــوی بــرداری از آن در محبــت کــردن بــه
الگــوی کامــل محبــت نزدیــک شــویم.
نتیجه گیری از تعلیم:
نتیجــه :بــا درک وشــناخت بهتــر وعمیــق تــر محبــت خــدا اســت کــه مــی توانیــم بــا نــگاه کــردن بــه آن در عمــل بــه ایــن الگــو نزدیکتــر

شویم.

و امــروز ایــن روح خداســت کــه بــه مــا قــدرت محبــت کــردن را بــا تمامــی دل  ،جــان  ،فکــر و قــوت عطــا میکنــد همانطــور کــه در

کتــاب غالطیــان بــاب  ۵ایــه  ۲۲نیزمیبینیــم اولیــن میــوه و ثمــره روح خــدا ،محبــت اســت .

•تعمقی در تعلیم و جمله طالیی  ۱۰ -دقیقه
از نوجوانــان بخواهیــد کــه برتعلیــم داده شــده تعمــق کننــد .هــر شــخص آیــه یــا کالمــی کــه از طریــق آن خداونــد بــا قلــب او

صحبــت کــرده را بــا دوســتانش در گــروه بــه اشــتراک بگــذارد.

با تفکر بر روی تعلیم ،جمله طالیی را یاداشت کنند و با یکدیگردر میان بگذارند.
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•قدم عملی در طول هفته  3 -دقیقه

nd

بــا توجــه بــه تعلیــم داده شــده بــا ســواالت زیــر ذهــن نوجوانــان را بــرای جلســات بعــدی آمــاده کنیــد تــا دروس هفتــه هــای پیــش
را بهتــر درک کننــد و از آنهــا بخواهیــد تــا در دعــا وبــا تعمــق ســواالت زیــر را در طــول هفتــه از خــود بپرســند.

 -1بــا توجــه بــه تعلیــم امروزمتوجــه چــه تفاوتــی میــان تعریــف محبــت و نحــوه ابــراز آن نســبت بــه گذشــته شــده ایــد ؟ آیــا تصمیــم

داریــد دیــدگاه و نحــوه ابــراز محبــت را مطابــق بــا الگــوی داده شــده تغییــر دهیــد؟

 -2در ایــن هفتــه بــا معلــم خــود یــا شــبان و یــا پــدر و مــادر خــود در مــورد محبــت عیســی در کتــاب مقــدس بحــث و گفتگــو کنیــد

و  ۲نمونــه از داســتان هــای انجیــل کــه بیانگــر اوج محبــت عیســی اســت را پیــدا کنیــد و آن را در هفتــه آینــده بــا دوســتان خــود
در میــان بگذاریــد.

 -3در طــول هفتــه بــا در نظــر داشــتن محبــت خــدا کــه از ایــن درس آموختیــد ،چنــد نفــر ازاطرافیــان خــود را متفــاوت از گذشــته

محبــت کنیــد و تجربیــات خــود را بــا دوســتانتان در میــان بگذاریــد.

•آیه حفظی  2 -دقیقه
اول یوحنا باب  4آیه 7

ای عزیــزان ،مــا بایــد یكدیگــر را دوســت بداریــم ،زیــرا دوســتی و محبـّـت از جانــب خداســت .هرکــه محبـّـت دارد ،فرزنــد خداســت

و خــدا را میشناســد.

•دعا و پرستش 15 -دقیقه
سرود  :به محبت خدا مینگرم بر صلیب
سرود :محبت خداوندم بس عظیم است

•بازی  10 -دقیقه

درایــن بــازی بــه نوجوانــان  5دقیقــه فرصــت بدهیــد تــا  3ضــرب المثــل یــا شــعری را بــه هــر زبانــی کــه مــی تواننــد دربــاره محبــت

پیــدا کننــد ،فــردی کــه زودتــر ضــرب المثلهــا را پیــدا کنــد برنــده اســت .ایــن بــازی را بجــای ضــرب المثــل بــا آیاتــی کــه در مــورد

محبــت اســت مــی تــوان انجــام داد و ایــن بنــا بــه صالحدیــد مربــی مــی باشــد.
 -1از محبت خارها گل میشود.
 -2محبت را به دل دادن ،صفای سینه میخواهد...

به یاد دیگران بودن ،دل بی کینه می خواهد...

 -3ز جویبار محبت چشیدم آب حیات

که چون همیشه بهار ایمن از خزان مانم

 -4هر درد را که مینگری هست چاره ای

درد محبت است که درمان پذیر نیست

کل زمان پیشنهادی برای این درس  55الی  60دقیقه می باشد.
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